




 خبٌر الجودة والتخطٌط 



 
  بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  الحمد هلل رب العالمين

 والصالة والسالم على خاتم النبيين
 وصحبه أجمعين آلهوعلى 

 





                       االبتسامة و البشاشة
 

 ادلشاركة الفعالة
 

 اإلجياز يف ادلداخالت و التعليقات
 

 االختالف ال يفسد للود قضية تدريبية
 

 إغالق ادلوابيل

 االتفاق المهنً االتفاق المهنً



 الجلسات الزمن  الموضوعات

 .التخطٌط االستراتٌجًومراحل أسس •

 .الرؤٌة والرسالة•
 األولً 12.00:  10.00 

 التدرٌبً البرنامجأجندة  التدرٌبً البرنامجأجندة 

 استراحة 12. 30:     12.00

 . األهداف•

 .التحلٌل الرباعً•
 الثانٌة  2.00: 12.30 



 هتولع من هذتماذا 
 الدورة

 تىقعبد الوشبركين)ورقخ عول1(

شارك أفراد مجموعتك فى مناقشة توقعاتكم حول ما يمكن أن تكتسبوه من معارف ومهارات عبر مشاركتكم فى التدريب.docx


 أهداف البرنامج التدرٌبً
 

 :الهدف العام: أوال

 يهدف الربانمج اىل تعرف ادلشاركني على أسس التخطيط االسًتاتيجي



 األهداف التفصٌلٌة األهداف التفصٌلٌة

بنهاٌة هذا البرنامج سوف تكون لادراً على 

 :أن

يتعرف على 
أسس 

التخطيط 
 االسًتاتيجي

يفرق بني 
مراحل 

التخطيط 
 االسًتاتيجي

يكتسب 
ادلهارات الالزمة 
للمشاركة يف 
إعداد اخلطط 
 االسًتاتيجية

يساهم يف 
التحسني 
ادلستمر 

جلودة األداء 
 إبدارته

يقدر أمهية 
تطبيق 
اخلطط 

 االسًتاتيجية



 :أساليب التدريب
احملاضرة 

العصف الذهين 

وورش العمل 



 الجلسة األولى
 التخطٌط االستراتٌجًومراحل أسس 



؟..هب هى التخطيط   

أٌن نرٌد 

 الوصول؟

أٌن نحـــن 

 اآلن

 كٌف نصل الى ما نرٌد؟



 ًّ ًّ  أهّمٌة التخطٌط االستراتٌج  أهّمٌة التخطٌط االستراتٌج
 .توحيد اجلهود1.
 .  توفِّر ادلال، والوقت2.
 .دراسة العوامل اخلارجّية، وما قد يُؤِثّر يف ادلُنظَّمة خالل السنوات ادلُقبلة3.
 .   تُ َعدُّ دلياًل للُموظَّفني، وادلسؤولني للمسار وكيفّية حتقيقه4.
 .يزيد من كفاءة ادلُنظَّمة، وفعاليَّتها؛ ألنَّ اخلُطَّة االسًتاتيجيَّة تُتيح الًتكيز للُمنظَّمة5.
 .ُيشكِّل التخطيط االسًتاتيجّي حلقة وصل بني ادلُوظَّفني، ورللس اإلدارة6.
ت الرئيسيَّة7.  .االستخدام األكثر فعالّية دلوارد ادلُنظَّمة، من خالل تركيز ادلوارد على األولوَّيَّ
 .ُُيكِّن ادلُنظَّمة من حلِّ مشاكلها الرئيسيَّة8.



 الوضع النموذجً للتخطٌط الوضع النموذجً للتخطٌط

 استراتٌجٌة الجامعة

 والعماداتخطط الكلٌات 

 خطط االدارات

 خطط األلسام
مستوى التخطٌط 

 التشغٌلً
خطة لصٌرة المدى 

 (سنة واحدة)

مستوى التخطٌط 

 االستراتٌجً

خطة بعٌدة المدي 

 أو أكثر( سنوات 5)

 خطط األفراد



 .جيب ان يشارك يف إعداد اخلطة شلثلون عن األطراف ادلعنية.1

جيب ان يتم اعتماد وتوثيق مجيع مراحل العمل وكافة اإلجراءات اليت تتم خالل مرحلة اعداد .2
 .اخلطة، واعتماد اخلطة من اجملالس اإلدارية ادلختصة

مراعاة توافق وتكامل اخلطط مع اخلطة االسًتاتيجية للجامعة، وخطة اجلامعة مع اخلطط العامة .3
 .للدولة

 إرشادات عامة عند إعداد الخطط إرشادات عامة عند إعداد الخطط



 مراحل صٌاغة الخطة اإلستراتٌجٌة مراحل صٌاغة الخطة اإلستراتٌجٌة

 المبادئ األساسٌة

 األهداف البعٌدة

 رؤٌة ورسالة الجامعة

 الهدف العام 

(مؤشرات النجاح)  

 األهداف المحددة 

(مؤشرات اإلنجاز)  

 البرامج والمشروعات المضاٌا االستراتٌجٌة

 مؤشرات األداء 

(لكل مشروع)  

المتابعة والتموٌم 

 االستراتٌجً

 استراتٌجٌات 

 عبور الفجوة

 تحلٌل الفجوة

التحلٌل البٌئً الرباعً 
(SWOT) 



 (1)نشاط تدرييب 
 دقائق 10مدته 

 



 الجلسة الثانٌة
 الرؤٌة والرسالة واألهداف



 :جيب ان تكون
واضحة وسلتصرة وشاملة 

توضح هدف ادلؤسسة 
زلفزة للموظفني 
يتم نشرها وتداوذلا بني سلتلف فئات العاملني ابدلؤسسة 
تذكر َمن ضلن وماذا نريد 

 الرؤٌة الرؤٌة

 .صورة ذهنٌة عن مستمبل المنظمة، أو حلم نصبو إلٌه مستمبال

 . عبارة موجزه تخاطب الملب والروح :بصفه عامة



 رؤٌة كلٌة العلوم  رؤٌة كلٌة العلوم 

 
"رَّيدة إقليمية ومسعة عادلية يف رلاالت العلوم الطبية التطبيقية"  



 رؤٌة عمادة شؤون الطالب رؤٌة عمادة شؤون الطالب

 

  .األنشطة رَّيدة يف الرعاية، رقّي يف اخلدمات، دتّيز يف



 

انشاء و تنفيذ مجيع تعامالت اجلامعة االدارية الكًتونًيا حتقيقا ذلدف 
(.جامعة بال ورق)   

 رؤٌة إدارة شؤون الموظفٌن رؤٌة إدارة شؤون الموظفٌن



 ضع مع رلموعتك رؤية خاصة بقطاعك (2)نشاط تدرييب 
 دقائق 10مدته 



 :  عن الرسالة جتيب

 ماذا نقدم؟ 

 دلن نقدم؟ 

 كيف نقدم؟ 

ما الذي ُييزان؟ 

 الرسالة الرسالة

 السبب األساسً فً وجود  المؤسسة



 :مواصفات الرسالة الجٌدة :مواصفات الرسالة الجٌدة

 

 كلمة ( 20 -10)سلتصرة من 

 (.اخل... التجارة  -التعليم –التدريب )حتديد رلال عمل ادلنظمة 

 حتتوى على اهم قيم ادلنظمة.. 

 اإلبداع -3التميز              -2اجلودة            -1



 :ثبختصبر

 

 ادلؤسسةدوار اليت جيب أن تقوم هبا األالرسالة نص يكتب بدقة واختصار ليوضح 
 شتق منها األهداف االسًتاتيجيةتيف احلاضر، واليت 



ادلهين من مرحلة  واآلداءأن نقدم خدماتنا دلنسويب اجلامعة وفًقا ألعلى معايري اجلودة 
 .انطالقًا من هنج اجلامعة يف التميز والرَّيدة يف االدارة, التعيني وحىت هناية اخلدمة 

 رسالة إدارة شؤون الموظفٌن رسالة إدارة شؤون الموظفٌن



 ضع مع رلموعتك رسالة خاصة بقطاعك (2)نشاط تدرييب 
 دقائق 10مدته 



 

 ًب إصلاز ما جياذلدف يصف شيئا. 

 نقطة من النقاط ادلستهدف الوصول إليها. 

ادلؤسسةة تشتق األهداف من ورسال. 

هي أساليب حتقيق الرسالة. 

 

 األهداف األهداف



 خصائص األهداف الذكٌة خصائص األهداف الذكٌة

 محدد

 لابل للمٌاس 

   لابل للتحمٌك  

   والعً

 محدد بزمن



 .العاملة القوى من اجلامعة قطاعات حاجة سد على العمل -1
 .وسهولة يسر يف معامالهتم إهناء من اجلامعة منسويب على يسهل مبا االلكًتونية خدماهتا تطوير -2
 وفعالية العاملة القوى ومهارات قدرات تطوير طريق عن اآلداء كفاءة  ورفع اإلنتاجية زَّيدة -3

 .استخدامها

 اهداف إدارة شؤون الموظفٌن اهداف إدارة شؤون الموظفٌن



 يف والنظر اجلدارة مبدأ تطبيق طريق عن ,الفرص وتكافؤ ادلعاملة يف وادلساواة العدالة كفالة  -4
 .فيها قرارات واختاذ التظلمات

 .ادلدنية اخلدمة لوائح تطبيق خالل من ابجلامعة العمل يف االنضباطية درجة رفع على العمل -5
 .اجلامعة ومسؤوليات مهام مع يتناسب مبا للجامعة ادلعتمدة الوظائف هيكلة على العمل -6
 .والفنية االدارية الًتقيات يف االختناق فك على العمل -7

 اهداف إدارة شؤون الموظفٌن اهداف إدارة شؤون الموظفٌن



 ضع مع رلموعتك اهداف خاصة بقطاعك (2)نشاط تدرييب 
 دقائق 10مدته 



راحة  صلاة     است 

ة    25     ق  ي   دق 



 الجلسة الثالثة
 التحلٌل البٌئً



 SWOTالتحلٌل الرباعً  SWOTالتحلٌل الرباعً 

 أداء على تؤثر اليت التنظيمية والعوامل (واخلارجية الداخلية) البيئية ادلتغريات وحتليل دراسة
 اختصارا SWOT  أسم عليه يطلق أسلوب ابستخدام التنافسية، قدرهتا  أو التعليمية ادلؤسسة

 :للكلمات
 
 Strengths          ،جوانب القوة أو التميز 
 Weakness          ،نقاط الضعف أو جوانب القصور 
 Opportunities    ،الفرص ادلتاحة اليت ُيكن استثمارها 
Threats              التهديدات احملتمل ان تواجهها ادلؤسسة التعليمية. 

 



الوىارد 

 الجشريخ

الوىارد 

 الجشريخ

عنبصر 

الجيئخ 

 الذاخليخ

عنبصر 

الجيئخ 

 الذاخليخ

النظن 

اإلداريخ 

 والوعلىهبتيخ

النظن 

اإلداريخ 

 والوعلىهبتيخ

 أدواد تقذين الخذهخ
 –هعبهل  -هجبني )

 ...(اجهزح 

 أسبليت التعلين والتعلن 
 –هعبيير اكبديويخ )

 . ..(ثراهج

 أدواد تقذين الخذهخ
 –هعبهل  -هجبني )

 ...(اجهزح 

 أسبليت التعلين والتعلن 
 –هعبيير اكبديويخ )

 . ..(ثراهج

الفلسفخ 

واألنوبط 

 واإلداريخ

الفلسفخ 

واألنوبط 

 واإلداريخ

الهيكل 

 التنظيوي

الهيكل 

 التنظيوي

الوىارد 

 الوبليخ

الوىارد 

 الوبليخ

القين 

 الوشتركخ

القين 

 الوشتركخ

نظن 

الجىدح 

 الذاخليخ

نظن 

الجىدح 

 الذاخليخ

 (الضعف -الموة )الداخلٌة تحلٌل البٌئة  (الضعف -الموة )الداخلٌة تحلٌل البٌئة 



 الوتغيراد الخبرجيخ الخبصخ

أوليبء األهىر                     نظبم التعلين هب قجل                  

 الجبهعي  

 

 

 سىق العول  الوصبلح  أصحبة 

  

 جامعاتالنقبثبد واالتحبداد                          
 خبصخ                                                     

 هٌئات االعتماد    

 الوجتوع                                             المومٌة والعالمٌة 

  المتغٌرات الخارجٌة العامة

 الموى

 االلتصادٌة

 الموى

 االجتماعٌة 

 الحضارٌة

 الموى

 الموى التكنولوجٌة

 السٌاسٌة

والمانونٌة   

 المؤسسة

 (التهدٌدات -الفرص) تحلٌل البٌئة الخارجٌة (التهدٌدات -الفرص) تحلٌل البٌئة الخارجٌة



 (3)نشاط تدرييب 
 دقائق 10مدته 



 شكراً الستماعكم وحضوركم

 نأمل تقييم الربنامج التدرييب من خالل الرمس

 أو زيارة مىقع مركس تنمية املهارات


